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Kompetencēs balstīta mācību 
satura ieviešana

2019./2020.

Pirmsskola

2020./2021.

1.kl. ; 4.kl.; 

7.kl.; un 10.kl.

2021./2022.

2.kl.; 5.kl.;

8.kl.; un 11.kl.

2022./2023.

3.kl., 6.kl.; 

9.kl.; un 12.kl.



Pārmaiņu moto :

«Domāt. 

Darīt. 

Zināt.»



Kompetencēs balstīta satura ieviešana Jaunmārupes 
p-sk pirmsskolā – PIEREDZES APGUVE

1) 18.08.2017. – IZM  videokonference  ESF projektā «Kompetencēs  balstīts mācību saturs»;

2) 26.09.2017. – PII vadības komandu sanāksme Pierīgas izglītības un kultūras pārvaldē( PIKS) ;

3) 17.10.2017. – Seminārs «Exyperi» privātskolā  – K.Oganisjanas lekcija ;

4) 26.10.2017. – seminārs - praktikums Zaķumuižas p-sk PII ;

5) 08.11.2017. – «Skola2030» mācību jomu koordinatoru seminārs un Zanes Baltgalves prezentācija par PPII «Pērļu māja» ;

6) Dec.2017./16.01.2018. – A  kursi Skolotājiem «Mācīšanas un mācīšanās maiņa pirmsskolā» ;

7) 02.02.2018. - PIKS pārvaldes A kursi (1) – PPII «Crea Kids» ;

8) 16.02.2018.  - LU kursi pirmsskolas vadības komandām «Kompetenču pieeja mācību satura realizācijā» - 1.modulis ;

9) 23.03.2018. – PIKS pārvaldes A kursi (2) - pieredzes skola Vangažu PII «Jancis» ;

10) 28.03.2018. - Pieredzes skola Ādažu PII «Caurviju metode dabas/matemātikas nodarbībā» ;

11) 16.05.2018.– LU kursi pirmsskolas vadības komandām «Kompetenču pieeja mācību satura realizācijā» - 2.modulis ;

12) 15.05.2018. – pieredzes skola PPII «Maziņš kā jūra» un Aritas Laukas komentāri ;

13) 26.06.2018.– LU kursi pirmsskolas vadības komandām «Kompetenču pieeja mācību satura realizācijā» - 3.modulis ;

14) 14.09.2018.  - PIKS pārvaldes seminārs «Caurviju prasmes pirmsskolā» lekt. A.Jankevica ; Ropažu PII «Annele» pedagogi ;

15) 25.09.2018. – PIKS pārvaldes seminārs «Caurvijas praktiskajā darbībā» lekt. I.Kojāne ;

16) 02.10.2018. - LU kursi pirmsskolas vadības komandām «Kompetenču pieeja mācību satura realizācijā» - 4.modulis ;

17) 25.10.2018. - «Skola 2030» mācību jomu koordinatoru seminārs ;

18) 26.10.2018. - seminārs Pierīgas IKS pārvaldes skolu un pirmsskolas mācību jomu pārstāvjiem Jaunmārupes p-sk «Caurviju prasmes» lekt.A.Jankevica



Kompetencēs balstīta satura ieviešana Jaunmārupes 
p-sk pirmsskolā – DALĪŠANĀS PIEREDZĒ

1. 11.10.2017. – pieredzes pasākums, uzņemot viesus no Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādes;

2. 21.11.2017. – pieredze skola Pierīgas PII  sporta skolotājiem;

3. 30.11.2017. – pieredzes skola PII  logopēdiem un metodiķiem;

4. 10.01./ 22.02./07.03./25.04./10.10./26.11.2018. – sanāksmes  iestādes  pedagogiem…..  un 
informatīvi materiāli par aktualitātēm  drukātā formātā  ; 

5. 19.01.2018. – projekta «Skola2030» aktualitātes – informācija Mārupes novada izglītības iestāžu 
vadības komandai, novada izglīt. dienestam  ;

6. 10.04.2018. – pieredzes skola Pierīgas PII skolotājiem «Galda kultūra un veselīgs, pašu gatavots 
ēdiens» ;

7. 25.04.2018. – iestādes pedagogiem atklātā nodarbība Pienenīšu gr. «Kas manā dārzā?» / 
nodarbības izvērtējums ;

8. 26.10.2018. – seminārs Pierīgas IKS pārvaldes skolu un pirmsskolas mācību jomu pārstāvjiem 
Jaunmārupes p-sk – labās prakses piemēri Pienenīšu gr. ;

9. 22.11.2018. – pieredzes pasākums, uzņemot viesus no Rīgas Ziedoņdārza PII – labās prakses 
piemēri Zīļuku un Pienenīšu gr. 



Ko  tu  ieraudzīji ?



Kompetencēs balstīta satura ieviešana – Jaunmārupes 
p-sk PIRMSSKOLA – pārmaiņu mērķi 2018./2019. m.g. 
(formulēti 23.05.2018.)

• Vides izvērtēšana, attīstošo centru izveide;
• Rīta apļa un frontālās darba formas «sašaurināšana»;
• Izmaiņas plānošanā –

– visu iesaistīto pedagogu sadarbība (sports, mūzika);
– plānošanas algoritms; 
– tematiskais mēneša plāns;
– …plāna uzmetums gada ietvaros;

• Izmaiņas vērtēšanā

• Sekot VISC un «Skola2030» aktualitātēm;
• Skolotāju profesionālā pilnveide kursos, semināros.



Grupas vides izvērtēšana

Kritērijs 
Vērtējums

0 1 2 3 4 5

1. Iekārtots “Labrīt !”stends

2. Pārskatāmi izvietota informācija vecāku stendā

3. Grupas telpa iekārtota funkcionāli

4. Grupā ir vieta kustību aktivitātēm

5. Grupā ir vieta, lai bērns var pabūt vienatnē

6. Telpā ir izvietota aktuālā informācija bērnam uztveramā augstumā

7. Iekārtoti attīstošie centri, ir skaidras norādes par centra funkciju

8.
Mācību vide nodrošina bērnu patstāvīgo darbošanos, materiāli 

izvietoti bērnam pieejami

9. Telpas ir tīras un estētiski uzturētas

10. Pastaigu laukums, inventāra skapis sakārtots



Obligātā mācību satura ietvars
MK noteikumi «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem»nr.716 no 21.11.2018. spēkā no 01.09.2019

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

1. Valodu

2. Sociālā un pilsoniskā

3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes

mākslā

4. Dabaszinātņu

5. Matemātikas

6. Tehnoloģiju

7. Veselības un fiziskās aktivitātes

1. Kritiskā domāšana un 

problēmu risināšana

2. Jaunrade, pašiniciatīva,

uzņēmējspēja

3. Sadarbība

4. Pašizziņa, pašvadība, 

mācīšanās mācīties

5. Pilsoniskā līdzdalība

6. Digitālās prasmes

Atbildība / Centība

Drosme / Godīgums

Gudrība / Laipnība

Līdzcietība / Mērenība

Savaldība / Solidaritāte

Taisnīgums / Tolerance

Starppriekšmetu moduļi: 
Veselība. Drošība. Kultūras izpratne. Tekstpratība.



Kritiskās domāšanas, valodas un lasītprasmes, 
sākotnēju digitālo prasmju attīstība



Tēmas izziņas karte



Interešu 
centri -
Bērnu 
darbības 
fiksēšana



Matemātika, veselība un fiziskās aktivitātes, 
valodas attīstība….jautrība 



Pašvadīta mācīšanās 6 – 7g.v. (2017/18)

Nodarbību grafiki

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3



Pašvadīta mācīšanās 6 – 7g.v. (2017/18)



Atbildība, tolerance, sadarbība 3 - 4 g.v.



Sensorā attīstība – sajūtu taka grupas 
vidē 6 – 7 g.v. (2017/18)



Bērnu patstāvīga mācīšanās interešu centros 
3. – 4. g.v. (video)



Skolotāja izvirzīts uzdevums interešu centros 3.–
4. g.v. (video)



…Vieta grupā, kur ir iespēja pabūt vienatnē



Nodarbība dabas vidē 
6 – 7 g.v.



Nodarbība dabas vidē 6. – 7.g.v.



Pētniecība - uzdevuma izpilde nodarbībās 
dabā  6 – 7 g.v. 



Tēmas apguves rezultāts



Mērķpastaigas ārpus iestādes teritorijas 
2017./2018.



Pirmsskolas izglītības iestādes piedalīšanās projektos
• «Skola2030» - VISC īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) līdzdalība no 2017.g.

• «Veselīga uztura pamatprincipi» - Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/032) sadarbībā ar SIA «OnPlate» – 2017. – 2019.g.

• «Man ir tīri zobi» - Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 
Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura 
paradumiem” - īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001)ietvaros-
nodarbības 24.05.2018.

• «Mans pirmais koncerts» - LNSO programma pirmsskolas vecuma 
bērniem – nodarbības 24.04.2018.



24.10.2018. - «Veselīga uztura piramīda»



2.11.2108. –
«Smūtiji vai zaļie kokteiļi»



1.03.2018. – «Audzējam paši, gatavojam paši»



5.12.2017. – «Veselības noslēpumi»



24.05.2018 –
«Man ir tīri zobi»



24.04.2018. – LNSO programmā 
«Mans pirmais koncerts»



Izzinošas nodarbības ar 
vecāku līdzdalību un atbalstu



Atgādinājumam -

• Termini «skola – skolēns» , «klase» tiek attiecināti arī 
uz pirmsskolu;

• Informāciju meklē: 

– www.skola2030;

– youtube «Skola2030»



Paldies  par  uzmanību !  

«Pirmsskolas izglītības mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi 
bērni, kas dzīvo veselīgi

un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un 
prieku, līdzdarbojas,

radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo 
pasauli un to savstarpējo

mijiedarbību.»


